
 الزواهرة األشراف قبٌلة

 

 بواسطة الشرٌف محمد الصمدانً

 هـ 4141ربٌع األول  41السبت 

 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 

 آله على و ، المرسلٌن سٌد على والسالم والصالة ، العالمٌن رب هلل الحمد

 : وبعد ، المرضٌٌن ٌنالطٌب وصحبه

 

 هم و ، الحجاز فً الحسنٌٌن األشراف قبائل من عرٌقة قبٌلة القبٌلة فهذه

 محمد بن رمٌثة بن عجالن بن حسن الشرٌف عقب ذؤابة و خالصة من

 كاألشراف األشراف ئلقبا من جٌرانهم و.  تعالى هللا رحمه األول نمً أبً

 ذلك ٌستفٌض و ، بالشرف لهم ٌقرون العبادلة األشراف و حسن ذوي

 . بالشرف القدٌمة الوثائق من كبٌر عدد فً ٌنعتون و.  عندهم

 بن واضح بن زاهر الشرٌف)  هو و ، لها الجامع الجد إلى تنتسب هً و

 ( . األول نمً أبً بن رمٌثة بن عجالن بن حسن بن القاسم أبً بن زاهر

 القاسم أبً الشرٌف عقب من الزواهرة األشراف فإن   ، واضح هو كما و

 أبو الشرٌف هو و ، األول نمً أبً بن رمٌثة بن عجالن بن حسن بن

 [ .4] بها نشأ و بمكة ولد ،”  مكة أمٌر”  ، الدٌن مؤٌد القاسم

 سنة ، عجالن بن محمد بنت الكامل أم عمه بابنة القاسم أبو الشرٌف تزوج

 إجابة من امتنعت بحٌث بعده تأٌمت و ، عنها مات و ،[ 4]بالوادي 144

 ذي فً 164 سنة فً تعالى هللا رحمها ماتت قد و[ . 3] بركات السٌد أخٌه

” :”  الكمٌن الدر”  فً و ،[ 1“] الورى إتحاف”  فً كما ، بمكة القعدة

 [.5” ] بمكة 164 سنة الحجة تاسع الجمعة ٌوم صبح



 الفتن وقوع بعد ، القاسم أبا الشرٌف أخاه ٌعاتب بركات الشرٌف كان و

 [ :6]ٌقول و ، حسن الشرٌف أبٌهما وفاة بعد بٌنهما

اسِ  مثل غالما   فــٌنا أن   لو عشٌرِتهِ  فً كلٌب   جا ما جئت   قد  جـس 

 مقباسِ  ضوء لٌل   كل فً االحم رمض من تارالمخ على الصالة ثم

 عجالن بن حسن بن القاسم أبً الشرٌف ذرٌة

 . زاهر و ، إدرٌس و ، رمٌثة:  القاسم أبو الشرٌف أعقب

 تجبر و سطوة و أبٌه أٌام فً ِذكر  ”  له القاسم أبً بن زاهر الشرٌف كان و

 أي القاسم أبً موت بعد نجد لم و[ . 7” ] عنه رضً ثم ، أبوه قٌده أن إلى

 تسعفنا لم أنها كما ، المعاصرة مكة توارٌخ فً زاهر للشرٌف ذكر أو خبر

 . مكانها وال وفاته بتارٌخ

 سنة”  حلً”  معركة فً قُتِل   ،”  واضح:”  اسمه ولد   زاهر للشرٌف و

 حسن بن بركات بن محمد بن بركات الشرٌف عمه ابن جند مع[ 1] 505

 [.5( ] شرٌفا   عشر أحد)  المعركة هذه فً قتل قد و ،

 حلً عن ٌبعد و القنفذة مدٌنة جنوب و القوز غرب مكان الٌوم ٌوجد و

 مقبرة هً و ،”  األشراف شهداء مقبرة”  باسم ٌعرف كٌال   30 نحو شماال  

 ”بـ تدعى أرض فً هً و ، القدم منذ فٌها ٌدفن ال ، الناحٌة بتلك قدٌمة

 و.  الزواهرة األشراف قبٌلة من واضح آل األشراف أمالك فً”  المنقعر

 . الزواهرة األشراف من علً بن حسن آل أرض منها بالقرب

 األربعاء لٌلة ماتت” .  فاطمة”  اسمها بنت   القاسم أبً بن زاهر للشرٌف و

 قاضً الكعبة باب عند ضحى علٌها صلى و ، 504 سنة اآلخر ربٌع

 عند هناك دفنت و ، المعالة إلى شٌعوها و،  جماعته فً الشافعً القضاة

 [.40] القدٌمة ظهٌرة بنً تربة

 بنت الكامل أم أختها ، الشهر رابع السبت ٌوم فً ، بأٌام بعدها ماتت و

 ، الكعبة باب عند المغرب و العصر صالتً بٌن علٌها وصلً ، زاهر



)  اسم ورود الزواهرة األشراف وثائق فً ٌقع و[. 44] أختها عند ودفنت

 . وتسلسله النسب أصل على تدل ، بكثرة(  الكامل أم

 فاطمة عمه بابنة تزوج فقد ، حسن بن القاسم أبً بن إدرٌس الشرٌف أما و

 ، أحمد أولدها”  و[. 44] 3/1/155 الثالثاء لٌلة فً حسن بن بركات بنت

 عدة منها أنجب و ، رمٌح بن عجل الشرٌف فتزوجها ،[ 43“] طلقها ثم

 [ .41] شهوان الشرٌف:  منهم ، الولد من

 أخٌها عند جلٌلة حسن بن بركات بنت فاطمة الشرٌفة زوجته كانت و

 ٌقول و ، حروبه فً إلٌها ٌنتسب كان” .. حتى ، مكة أمٌر محمد الشرٌف

 بنت شقراء الشرٌفة أمهما ، له شقٌقة أخت   هً و[ . 45“] فاطمة أخو أنا: 

 [ .46]الحسٌنً زهٌر

 ظهر فً ، الٌمن صوب”  فً بركات بنت فاطمة الشرٌفة ماتت قد و

 الثالثاء ضحى فً فوصلت ، مكة فً لتدفن حملت و ، 47/5/175 االثنٌن

ٌ ن   و[ . 47” ] أبٌها بجوار بالمعالة دفنت و ، علٌها وصلً ، وغسلت ،  ع

 من البٌضاء أو بالسعدٌة:”  فقال ، الٌمن بصوب المراد”  الكمٌن الدر”  فً

 [ .41“] الٌمن ناحٌة

 كتب فً ذرٌة على ، أحمد ابنه و القاسم أبً بن إدرٌس للشرٌف نقف لم و

 . قناع أبً شجرة فعلت كذلك و ، المكً التارٌخ

 غرٌبا   مات:”  عنه السخاوي قال فقد ، القاسم أبً بن رمٌثة الشرٌف أما و

 وشهد ، 175 سنة الثانً ربٌع فً إسكندرٌة من راجعا   كان و ، بالمحلة

 القاهرة إلى توجهه كان و ، كثرة ٌحصون ال من ، دفنه ثم ، علٌه الصالة

 إلمرة طلبه مصر إلى ذهابه سبب كان و[ . 45” ] هللا رحمه 176 سنة

 [ .40] ٌُجب لم أنه إال الحجاز

”  أحمد الشرٌف”  هو ، واحدا   ولدا   القاسم أبً بن رمٌثة الشرٌف أعقب و

 أبً بن رمٌثة بن أحمد الشرٌف أعقب و.  المكً التارٌخ مصادر فً كما

 علً و ، القاسم أبو و ، رمٌثة[ : 44]هم ، الولد من ثالثة حسن بن القاسم

 . فقط أحمد بن رمٌثة الشرٌف ذكر على قناع أبً شجرة اقتصرت و. 



 عمها ابن تزوجها فقد ، حسن بن القاسم أبً بنت زٌلعة الشرٌفة أما

 الموافق الثالثاء لٌلة بها دخل و ، حسن بن بركات بن محمد الشرٌف

 صلً و ، هـ 501 سنة فً تعالى هللا رحمها ماتت و[. 44] 155/ 46/7

 [.43] بالمعالة دفنت و ، الكعبة باب عند الصبح صالة بعد علٌها

 قناع أبً شجرة فً الزواهرة األشراف قبٌلة

 مساعد بن سرور الشرٌف مكة أمٌر شجرة باسم الشهٌرة

 ثم ،”  زاهر الشرٌف”  هو ، واحدا   ولدا   لواضح قناع أبً شجرة ذكرت

عت  و ، علً و ، حسن:”  هم ، الولد من ستة له فذكرت ، عقبه فً فر 

.  حسنا   بٌانا   أعقابهم بٌنت و ،”  القاسم أبو و ، أحمد و ، منٌر و ، واضح

 ، عجالن بن حسن بن القاسم أبً بن زاهر بن واضح بن زاهر الشرٌف و

 أوالده من الٌوم الزواهرة أعقاب و ، الزواهرة األشراف جد هو

 بساحل ٌعرف و -ٌبا ساحل و ، بالقنفذة:  الٌوم مساكنهم و ، المذكورٌن

 الٌوم الزواهرة األشراف من و.  جدة و ، األحسبة وادي و ، – الزواهرة

.  الشواق أشراف حسن ذوي األشراف من عمومتهم أوالد عداد فً هو من

 بعضها زال ال ، اللٌث نواحً فً قدٌمة أراض   و مزارع لهم كانت و

 بناحٌة ٌوجد و.  جماعتهم و أقاربهم على موقفة أوقاف لهم و.  معروفا  

 . لهم مقبرة منه بالقرب و ،”  مسعود”  بوادي ٌعرف واد   مزارعهم

 الكتابة و القراءة و العلم أسرها من كثٌر فً ٌشٌع الكرٌمة القبٌلة هذه و

 و الحدٌث لمصطلح نظم فٌها و وثائقهم بعض على اطلعت قد و.  القدم منذ

 وثائقهم و حججهم على قائمون كتبة منهم أن كما.  الفقهٌة المسائل من عدد

”  الزاهري عمرو بن أحمد بن محمد الشرٌف”  أشهرهم من و ، القدٌم فً

 رحمه ، أخرى إلى فترة من تحرٌرها و وثائقهم تجدٌد على ٌقوم كان و ،

 . تعالى هللا

 اللقب هذا ظهر قد و” .  الزاهري الشرٌف:”  الكرٌمة القبٌلة هذه لقب و

 ما و الهجري عشر الثانً القرن فً التارٌخٌة الوثائق من كثٌر عدد فً

 ورد حٌث 4437 عام فً الوثائق من ٌدي بٌن مما وجدته ما أقدم و. بعده

 4413 بتوارٌخ وثائق و ،”  الزاهري أحمد بن حسٌن الشرٌف”  اسم فٌها



 هذا و.  بالشرف تصفهم و الزاهري بلقب تلقبهم كلها ، غٌرها و 4453 و

 عشر الحادي القرن إلى أصولها فً تعود قدٌمة اللقب نشأة أن على ٌدل

 . أعلم وهللا ، الهجري

 : وهم ، الٌوم فخوذ عدة إلى الزواهرة األشراف ٌنقسم و

 : علً بن حسن آل:  أوال  

)  إلى ٌصل عددهم كان.  سلٌمان بن علً بن حسن الشرٌف عقب هم و

 و الزاهري سلٌمان بن علً الشرٌف:  قدٌما   منهم.  تقرٌبا   رجل(  400

 و الزاهري عبدالكرٌم بن إبراهٌم الشرٌف:  منهم و ، محمد الشرٌف ابنه

 حسن و ، أحمد و ، عمر و ، علً و ، راجح و ، محمد:  األشراف أبناءه

 . 4453 سنة أحٌاء كانوا ،

 : الٌوم كبارهم من و

 بن عبدالكرٌم بن أحمد بن إبراهٌم بن حسن بن محمد بن أحمد الشرٌف -4

 محمد الشرٌف والده و( .  عامر ابن)  بلقب الشهٌر ، علً بن حسن

 من ، األشراف بأخبار عارف إخباري هو و( .  عمرو ابن)  بلقب مشهور

 . صغره منذ الشعرٌة القصائد حفظ فً نهمة له كانت و.  القنفذة أهل قدماء

 : منهم ، ذرٌة و أوالد عامر بابن الشهٌر محمد بن أحمد للشرٌف و

 ، كأبٌه عامر بابن الشهٌر أحمد بن الشهٌر محمد الشرٌف الشٌخ -أ

 بالقنفذة ثم ٌبا بساحل ودرس ، 4366 سنة بالقنفذة ُولِد   ، الحسنً الزاهري

 مدٌرا   عٌن ثم ، الشرٌعة قسم – سعود بن محمد اإلمام بجامعة التحق ثم

 تتلمذ و ، بالقنفذة الكرٌم القرآن تحفٌظ مدرسة و السعودٌة للمدرسة

:  منهم ، الشٌوخ من عدد على الحسنً الزاهري عامر ابن محمد الشرٌف

 الشٌخ تالمٌذ أحد األحمد ناصر بن سعد الشٌخ و ، األفغانً عبٌدهللا الشٌخ

 الشٌخ و ، الشنقٌطً فال أحمد الدكتور و ، الشٌخ آل إبراهٌم بن محمد

 هٌئة عضو و ، القنفذة محاكم رئٌس الحازمً علً بن عٌسى الشرٌف

 مطهر أحمد بن عبدهللا الشٌخ و ، عكور حسن علً الشٌخ و ، التمٌٌز

 . غٌرهم و ، سابقا   المظٌلف محكمة قاضً



 جامع خطٌب و إمام هو الزاهري عامر ابن محمد الشرٌف الشٌخ و

 الزاهري عامر ابن محمد الشرٌف للشٌخ و.  بالقنفذة الجوهرة األمٌرة

 المرتد أحكام”  و ،”  القربى ذوي حقوق: ”  منها ، علمٌة مؤلفات الحسنً

 فً الروض”  سماه الحوض عن بحث و ،”  حدٌثا   خمسٌن شرح”  و ،” 

 و المقل جهد ”سماه الجمعة خطب فٌه جمع كتاب له و ،”  الحوض ذكر

.  مطبوعة غٌر الكتب هذه جمٌع و.  شعري دٌوان له و ،”  المطل ضٌاء

 : مطلعها قصٌدة فً قوله ، الوعظ فً شعره ومن

 نجدِ  صبا من نفحة   وجدي خفف و الند   روضة صفقت إذ الوفا ذكرتُ 

 وعـدِ  على العشً زفرات و إنً و فأطفتٌها الضحى زفرات حملت و

ً   تعطفا   القرٌض ُبنٌاتِ  ٌا أال  ٌجدي بالذي الرجا أسباب قطعُ  فما عل

 الشرٌف األستاذ:  منهم ، طٌبة ذرٌة و أوالد عامر ابن محمد للشرٌف و

 ٌحضر هو و ، القرى أم بجامعة محاضر عامر ابن محمد بن أحمد

 و ، حمزة الشرٌف األستاذ و ، الفارسٌة اللغة فً ببرٌطانٌا العلٌا الدراسات

 . عبدالعزٌز الشرٌف

 الحسنً الزاهري عامر ابن محمد بن أحمد بن حمزة الشرٌف الدكتور -ب

 مطبوع شعر دٌوان وله ، الزٌتونة جامعة من الدكتوراة على حصل ،

 خمس كتاب وله ، القنفذة فً الشعبً الشعر له و ،(  الشواطًء)  بعنوان

:  األبناء من له و.  األدبً جدة نادي فً عضو هو و ، لألطفال قصص

 . حسن و ، محمد

 والشرٌف ، بلقاسم الشرٌف:  أوالده و عامر ابن أحمد الشرٌف عقب من و

 . مدنً الشرٌف و ، حسن

.  عبدالكرٌم بن أحمد بن إبراهٌم بن محمد بن أحمد الشرٌف:  منهم و -4

 عامر ابن أحمد الشرٌف جد هو و ، بعامر ٌلقب كان و ، عقب دون مات

 ، القران و العلم تعلم و ، زبٌد إلى رحل ، 4345 سنة تقرٌبا   مات ، ألمه

 . هناك من شرعٌة بكتب معه ورجع

 : القواسمة:  ثانٌا  



 أبً بن زاهر بن واضح بن زاهر بن القاسم أبو للشرٌف ٌنتسبون هؤالء و

 فً مستقل فخذ هم و.  بالقواسمة ٌعرفون و.  عجالن بن حسن بن القاسم

 بن محمد بن أحمد بن محمد الشرٌف:  قدٌما   منهم.  الزواهرة األشراف

 بن علً الشرٌف:  اآلن معمرٌهم و كبارهم من و.  الزاهري عمر بن زٌن

 منهم و.  سنة المائة قارب ، القصب بأبً الملقب ، زٌن بن محمد بن أحمد

 أحمد الشرٌف:  منهم و.  الزاهري أحمد بن علً بن حسن الشرٌف ابنه: 

 هللا رحمه بها مات و ، باألحسبة زراعٌة أراض له ، الزاهري جٌالن بن

 . الزاهري مدٌنً بن محمد الشرٌف األستاذ:  منهم و. تعالى

ٌ ج)  الهاٌج آل األشراف:  القواسمة األشراف من و  ذكرهم ٌردُ ( :  الُه

 بن محمد بن علً الشرٌف منهم و.  الشرعٌة والحجج الوثائق فً كثٌرا  

 بن محمد الشرٌف:  قدٌما   منهم و.  المذكور القاسم أبً بن عجالن بن علً

 الهاٌج ابن محمد بن بلقاسم الشرٌف و ، الحسنً الزاهري الهاٌج ابن أحمد

 . 4441 سنة حٌا   كان الحسنً الزاهري

 : واضح آل:  ثالثا  

 واضح آل حسٌن بن بلقاسم بن أحمد بن بلقاسم الشرٌف األستاذ منهم

 المجلس وعضو ، القنفذة بمحافظة سابقا   التعلٌم مدٌر ، الحسنً الزاهري

 و حسن الشرٌف:  الزاهري بلقاسم بن أحمد الشرٌف عقب من و.  البلدي

:  فٌهم المشهورٌن و كبارهم من و.  عبدهللا والشرٌف محمد الشرٌف

 معرف هو و ، الزاهري معبر بابن الشهٌر عبدالرحمن بن محمد الشرٌف

 . جماعته على

 محمد بن عبدالرحمن بن حسن بن أحمد الشرٌف المتقاعد األستاذ:  منهم و

 صغٌرة رسالة له ، الحسنً الزاهري ، معبر بابن الشهٌر علً بن

 ، جماعته نسب فً هً و ، الصغٌر القطع من صفحة 34 فً مطبوعة

 و تبٌض لم و ، بمصر كمسودة طبعت ،(  الصالحة التربة شجرة)  بعنوان

 مجتهد   هو و ، الطباعٌة األخطاء و األوهام بعض فٌها و ، تنقح و تراجع

 منهم و.  خٌرا   هللا جزاه ، – هللا شاء إن – تصحٌحها و تهذٌبها فً



 و ، الزواهرة األشراف كرام من ، الزاهري حسن بن محمد الشرٌف

 . المعروفٌن رجالهم

 : الزواهرة موالً

 و العتقاء من عدد القرشٌة النموٌة الحسنٌة الشرٌفة القبٌلة لهذه ٌوجد

 ٌخفى ال و حججهم و وثائقهم فً مسجلون و معروفون هم و ، الموالً

”  عنهم ٌقال و ،”  القائد”  و ،”  القواد ”بـ الوثائق فً ٌلقبون و.  أمرهم

 فالن تابع أنه على القدٌمة وثائقهم فً ٌنص أحٌانا   و” .  زاهر ذوي تابع

 من أخرى قبٌلة موالً من ٌكون من منهم و ، الزواهرة األشراف من

 الشفقة أو االحسان و المعروف لحصول إلٌهم ٌنتسب لكنه ، األشراف

 . األصٌلة الكرٌمة القبٌلة هذه من علٌهم

 النسبة مشتبه

 هم و ، الزواهرة األشراف بنسب نسبتها فً تشتبه التً القبائل بعض توجد

 : ذلك من و ، منها لٌسوا

 حسن بن القاسم أبً بن علً بن جساس عقب من:  الزواهرة األشراف -4

”  فً النعمً القبً ذكرهم.  عجالن بن حسن بن إبراهٌم بن أحمد بن

 ” . األشراف السادات بهامات المتوج اللطاف الجواهر

 [.41] القرون األشراف من فخذ: الزواهرة-4

 [.45] ثقٌف من الحمدة قبٌلة من فخذ:  الزواهرة-3

 باسم منهم الفرد إلى ٌنسب و.  باألردن عربٌة كرٌمة قبٌلة:  الزواهرة -1

 ” . الزاهري”  ٌقال ال و ،”  الزواهرة فالن:”  فٌقال ، الجمع

 . شهر بنً من:  الزاهري -5

”  قرٌة توجد و( .  الزوٌهري)  إلٌهم النسبة و ، حرب من:  الزواهرة -6

 وهً” .  سولة”  قرٌة الٌمانٌة نخلة أو ، الٌمانٌة وادي أسفل” :  الزواهرة

 الرحلة”  البركاتً عبدالمحسن بن شرف الشرٌف كتاب فً مذكورة

 ” . الٌمانٌة



 الحسٌبة ، الشرٌفة الكرٌمة القبٌلة هذه عن المختصر هذا ختام فً و

 ٌطول مما أخبارها و أنسابها بتفصٌل ٌتعلق ما أن إلى أشٌر فإنً ، النسٌبة

 ال ، كله ٌدرك ال ما فإن ، االٌجاز هذا على القاريء فلٌعذرنً ، ذكره

 أجمعٌن صحبه و آله على و محمد نبٌنا على وسلم هللا وصلى ، جله ٌترك

. 

 

 . 4/151 المرام غاٌة[ 4]

 الضوء”  و”  الكمٌن الدر”  فً نسبها سٌق و.  4/155 المرام غاٌة[ 4]

 بن محمد بن رمٌثة بنت الكامل أم)  أنها على(  44/411” : )  الالمع

 ( .4/155” )  المرام غاٌة”  من التصوٌب و ،(  عجالن

 ( . 3/4555) الكمٌن الدر[ 3]

[1( ]1/375. ) 

[5( ]3/4555. ) 

 ( . 4/653) الكمٌن الدر[ 6]

 . 3/434 الالمع الضوء[ 7]

 أخبار فً السافر النور بتكمٌل الباهر السناء و ، 3/54 المرام غاٌة[ 1]

 . 37ص للشلً العاشر القرن

 ( . 37) الباهر السناء[ 5]

 ( . 4/565) القرى بلغو[ 40]

 ( . 4/570) القرى بلوغ[ 44]

 . 4/50 الالمع الضوء و ، 531 ، 1/305 الورى إتحاف[ 44]

 ( . 3/4503) الكمٌن الدر[ 43]

 ( . 3/307) الالمع الضوء:  انظر.  بركات بنت فاطمة الشرٌفة أمه[ 41]



 . 44/50 الالمع الضوء[ 45]

 فً زهٌر بنت شقراء وفاة كانت و ،(  453-4/454)  القرى بلوغ[ 46]

 بركات بنت فاطمة بنتها على دفنت و ، الٌمن بناحٌة ، 117 سنة من صفر

. 

 . 1/531 الورى إتحاف[ 47]

 ( .3/4503) الكمٌن الدر[ 41]

 . 3/430 الالمع الضوء[ 45]

 . 540-4/545 المرام غاٌة:  انظر[ 40]

 ( . 3/450) المرام غاٌة:  انظر[ 44]

 ( . 1/305) الورى إتحاف[ 44]

 ( . 4/4447)  القرى بلوغ[ 43]

 ( . 61 ص) الحجاز أشراف و الطائف قبائل:  انظر[ 41]

 ( . 41ص) الحجاز أشراف و الطائف قبائل[ 45]
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